ESTIU JOVE DE BANYOLES
NORMATIVA DE FUNCIONAMENT
10 de març de 2020

Una manera d’entendre l’esport

C/ del Noc, S/N 17820 BANYOLES 972 581344
consellesportiu@ceplaestany.cat
www.ceplaestany.cat
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1- DESCRIPCIÓ
El Consell Esportiu del Pla de l’Estany ha creat un pla d’activitat per a tots els nois i noies de la comarca
per tal de que ocupin el temps de vacances escolars estivals practicant diferents esports i
interrelacionant-se amb altres nois i noies.
L’objectiu principal és que a través d’una oferta multiesportiva de qualitat s’ajudi a millorar el
desenvolupament motriu, personal i emocional del noi/a participant al casal comarcal. Altrament, no
es pot obviar que els i les joves com a tals tenen ganes de distreure’s i divertir-se, per aquest motiu el
casal comptarà amb activitats també de caire lúdic i de lleure.
L’Estiu Jove es desenvolupa per mitjà de 5 eixos estratègics al voltant dels quals giraran tots els
continguts que es treballaran a les activitats que es plantegin. A continuació apareix el gràfic on es pot
observar clarament quins són els eixos estratègics que donaran forma l’activitat:

2- OBJECTIUS
Estiu Jove, pretén aconseguir un seguit d’objectius entre els quals destaquen:
▪
▪
▪
▪
▪

Promoure una proposta multiesportiva que es desenvolupi en el context de lleure educatiu.
Fomentar hàbits saludables en un context esportiu.
Promocionar, treballar i ressaltar els valors utilitzant l’esport i el lleure com a instruments
metodològics.
Interrelacionar els i les participants entre ells i amb l’entorn.
Potenciar la identitat del casal entre tots els agents implicats.
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3- DESTINATARIS
L’Estiu Jove està adreçat a tots aquells nois i noies d’edats compreses entre 13 i 16 anys.
Els participants s’agrupen segons el curs escolar 2019-2020 que han estan matriculats.
La distribució ideal en la qual aposta el Consell Esportiu, consisteix en agrupar l’alumnat tenint en
compte el curs realitzat i/o el cicle educatiu on es trobin. Aquesta distribució està supeditada al
nombre de participants que hi hagi de cada curs després d’haver realitzat les inscripcions, ja que
existeix la possibilitat d’ajuntar grups (d’un curs superior o inferior) si algun grup no arriba a complir la
ràtio establerta segons estableix la llei vigent. En aquest cas es valoraria quina seria la millor proposta
per unificar un grup d’un curs determinat amb el seu immediat superior o inferior.

4- TEMPORITZACIÓ
Setmanes:
1a setmana: 29 de juny al 3 de juliol
2a setmana: 6 al 10 de juliol
3a setmana: 13 al 17 de juliol
4a setmana: 20 al 24 de juliol
5a setmana: 27 al 31 de juliol
Horari:
8.55 a 9.00 h.
9.00 a 13.00 h.
13.00 a 13.05 h.

Arribada dels participants
Activitats
Sortida dels participants

5- UBICACIÓ
L’activitat es portarà a terme a l’Espai Jove de Cal Drac, però també al parc de la Draga, els boscos
dels voltant de l’estany, parcs i places, així com a la Caseta de Fusta etc. tots ells de caràcter municipal
o comarcal. En determinades ocasions s’utilitzaran instal·lacions de caràcter privat, per anar a
practicar activitats com per exemple l’escalada.
La intenció és afavorir la interrelació entre els i les participants del casal per a joves amb totes les
zones, espais i instal·lacions del municipi i/o de la comarca.

6- ESTRUCTURES DE FUNCIONAMENT
Estructura organitzativa
Existeixen dos nivells d’actuació, per una banda hi ha l’àrea de coordinació, i per l’altra l’àrea de
monitoratge.
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Organigrama
COORDINADOR/A DEL
PROGRAMA

COORDINADOR/A
ACTIVITAT

EQUIP DE
MONITORS/ES

7- ACTIVITATS
Estiu Jove es fonamenta d’una gran varietat d’activitats. A continuació es presenta un horari model
amb les diferents tipologies d’activitats.
Cada inici de setmana (dilluns), es farà entrega de l’horari per tota la setmana, on es detallaran les
activitats i el material necessari a portar. Els dilluns, no s’haurà de portar cap material addicional.
Horari
9.00 - 9.15
9.15 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 12.00

12.00 - 13.00

1a SETMANA
06-jul
Benvinguda

04-jul
Benvinguda

05-jul
Benvinguda

Jocs de
coneixença

Jocs esportius

Esport
d'implement

ESMORZAR

ESMORZAR

Dinàmiques de
grup

Hàbits a prova

Act.
competitiva
/aquàtica

Act. cooperativa
/aquàtica

ESMORZAR
Gimcana per
conèixer
l'entorn
Act. cohesió
/aquàtica

07-jul
Benvinguda

08-jul
Benvinguda

Trobada de
Joves

Torneig
d'esports
col·lectius

Act.
interrelació
/ aquàtica

Act. Memòria
/ aquàtica

8- INSCRIPCIONS I AMPLIACIONS
INSCRIPCIONS
▪ El període d’inscripcions és de l’1 d’abril al 3 de juny.
o De l’1 al 28 d’abril és el període d’inscripció amb promoció.
▪ Les inscripcions es formalitzen a través de la pàgina web: www.ceplaestany.cat
Només s’entendrà per tramitada la inscripció en el moment que es generi automàticament un
missatge de confirmació, que la família rebrà a l’adreça electrònica facilitada en el moment
d’inscripció. En cas contrari podeu posar-vos en contacte amb el Consell Esportiu.
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Les inscripcions fora de termini s’hauran de realitzar presencialment a les oficines del Consell Esportiu
i estaran supeditades a la disponibilitat de places. No tindran dret a cap tipus de descompte. El preu
fora del termini d’inscripcions serà de 52,50€ setmana/participant.
El preu de les ampliacions amb la inscripció realitzada abans del 3 de juny (dins del període
d’inscripcions) serà de 47,50€ setmana/participants. El preu de les ampliacions amb la inscripció
realitzada després del 3 de juny (fora del període d’inscripcions) serà de 52,50€ setmana/participant.
Aquestes ampliacions no tindran dret a cap tipus de descompte.
Quan un participant vulgui fer una ampliació o una nova inscripció fora del període d’inscripcions i el
grup en el qual hauria d’anar estigui ple, se li oferirà una alternativa: podrà inscriure’s a un grup
immediatament superior o inferior al seu sempre que hi hagi places disponibles. En cas que a tots dos
grups hi hagi places lliures, la família podrà escollir a quin grup vol que vagi el seu fill/a.
La inscripció a dies eventuals es podrà fer presencialment a les oficines del Consell Esportiu, es podrà
fer la inscripció sempre que hi hagi un dia laboral de marge entre el dia de tramitació de la inscripció i
el dia que el nen/a vol assistir al casal. La inscripció a un dia eventual estarà subjecte a la disponibilitat
de places.
Per poder tramitar la inscripció cal estar al corrent de pagament d’altres activitats del Consell Esportiu
en les que s’hagi participat.

9- PREUS i DESCOMPTES
PREUS
El preu del casal per participant és:
47,50€ - Setmana
12€ - Un dia eventual
DESCOMPTES
Els descomptes són per esportista i per setmana i només s’aplicaran dins el període d’inscripcions:
- 2,00€ per família nombrosa, monoparental o germans. Cal presentar el certificat acreditatiu.
- 2,00€ si es fa la inscripció dins del període de promoció (de l’1 al 28 d’abril). Dins el període de
promoció es podrà escollir fer el pagament fraccionat en tres quotes (abril, maig i juny).
AJUDES – Lleure per a Tothom
Les ajudes són per participant i per un màxim de 4 setmanes. En el cas de sol·licitar l’ajuda, anul·la la
possibilitat de gaudir dels descomptes. Qualsevol sol·licitud d’ajuda ha de presentar-se a l’Ajuntament
de Banyoles. Prèviament, la família ha de tramitar la inscripció al casal a través del Consell Esportiu.
Per més informació de les ajudes, cal clicar aquí o bé dirigir-se a l’Ajuntament de Banyoles.
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10. BAIXA DE L’ACTIVITAT
S’entén per baixa de l’activitat quan s’informa al Consell Esportiu que el noi/a deixa de venir a
l’activitat. Es consideren 3 tipus de baixes:
- Baixa voluntària. S’entén quan la família, després d’haver tramitat la inscripció i abans d’iniciar
l’activitat, presenta la baixa per decisió pròpia. En aquests casos, es retornarà el 100% de
l’import.
- Baixa per malaltia. S’entén quan un participant no pot assistir a l’activitat. En aquest cas es retornarà
el 100% de l’import corresponent al temps d’activitat que no hagi pogut gaudir des del dia que
marqui el certificat mèdic, sempre que la família el presenti a les oficines del Consell Esportiu.
- Baixa per inadaptació. Si el participant es dona de baixa després del seu primer o segon dia d’Estiu
Jove, es retornarà el percentatge de l’import corresponent al temps d’activitat que no hagi pogut
gaudir des del moment que es presenti l’avís a les oficines del Consell Esportiu. A partir del tercer
dia (inclòs) no es retornarà l’import abonat de la setmana en curs, però si de les setmanes
següents que estava inscrit.
11. COMUNICAT DE FALTA D’ASSISTÈNCIA
▪
▪

▪

Diàriament, el monitor responsable del grup farà un control d’assistència.
Quan un participant no pot assistir o ha d’abandonar abans l’activitat, els pares o representants
legals hauran de notificar-ho al coordinador de l’activitat o trucant al telèfon que es posarà a
disposició de les famílies.
Un cop siguin les 9.15 h i de no estar informats prèviament d’alguna falta d’assistència, el monitor
notificarà al coordinador del casal i aquest es posarà en contacte amb els pares o representants
legals.

12- REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
El Reglament de Règim Intern és un document normatiu-organitzatiu que permet ordenar la pràctica
a través de la formalització de l’estructura del Casal d’Estiu del Consell Esportiu i l’establiment de
regles, preceptes i instruccions:
-

L’ordenació de recursos

-

Establiment dels drets i deures

-

Els procediments a seguir
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Aquest document tindrà l’àmbit d’actuació dins l’activitat pròpia d’Estiu Jove del Consell Esportiu,
sigui dins la instal·lació base o fora de la mateixa, per tant, serà aplicable dins l’horari de l’activitat
(8:45 a 13:15 h.).
Dins el document existiran diferents tipus de faltes o infraccions segons el grau de gravetat d’aquestes
sobre els altres participants, equip de monitors i les instal·lacions.

Principals normes pel bon funcionament de l’activitat:
- El primer dia del casal, cada jove rebrà la camiseta d’Estiu Jove. És d’especial
importància dur-la posada a les sortides.
- Cada participant rebrà un horari el primer dia de cada torn, on s’especificarà en la part
inferior el material que hauran de dur.
- Es realitzarà un control d’assistència de forma diària, de manera que si un participant no
ha notificat de l’absència abans de les 09:30h del matí s’informarà els pares/mares o
representants legals de la seva falta.
- Si un participant ha d’abandonar abans l’activitat durant alguna jornada en concret es
notificarà al coordinador/a de l’activitat.
- Per raons ètiques i esportives, els participants a Estiu Jove hauran de dur sempre roba
esportiva per la pràctica d’activitat física, com també calçat adient. En el cas de que el
noi/a estigui més de 2 dies seguits portant la roba no adequada s’avisarà a la família de
la situació.
- Els pares/mares que tinguin qualsevol mena de dubte durant el desenvolupament de
l’activitat es podran adreçar al coordinador/a de l’activitat o a les oficines del Consell
Esportiu del Pla de l’Estany (C. del Noc, s/n - Centre de Tecnificació Esportiva La Farga).
- Hi haurà un seguit d’infraccions que depenent de la gravetat poden arribar a comportar
l’expulsió dels participants. Arribat el cas, es farà en consens entre l’equip tècnic i les
famílies. Tot seguit es descriuen les infraccions i la seva possible sanció:
1.- Faltes lleus
- No desenvolupar les tasques assignades pels monitors/es sense cap mena d’explicació a
ells/es.
- Molestar a altres participants durant les estones de temps lliure.
- Mostrar-se poc actiu sense raó aparent en les activitats.
- Altres tipus d’infracció que el monitor/a de l’activitat consideri amb consens amb el
coordinador/a del Casal d’Estiu.

2.- Faltes greus
Aquestes faltes es notificaran als pares de paraula en acabar l’activitat del dia o bé per via
telefònica.
- Barallar-se amb algun company d’activitat.
- Posar en perill la pròpia integritat física o la dels altres.
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-

Faltar el respecte a algun dels monitors o tècnics del Consell Esportiu.
Insultar o faltar el respecte a un company/a de forma reiterativa.
Altres tipus d’infracció que el coordinador/a consideri en consens amb l’equip de
monitors/es de l’activitat.

3.- Faltes molt greus
- Agressió física intencionada a un tècnic/a de l’activitat.
- Escapar-se durant l’activitat sense permís de cap monitor/a.
- Robar algun element d’altres participants o dels propis monitors.
- Portar begudes alcohòliques, tabac o altres tipus de substàncies nocives.
- Destrossar part de les instal·lacions de forma intencionada i deliberada.
- Altres tipus d’infraccions que consideri el coordinador/a de l’activitat en consens amb el
director del Consell Esportiu.

Pel fet d’inscriure un nen o nena a l’activitat, el pare, mare o representant legal accepta aquesta
normativa.
El Consell Esportiu del Pla de l’Estany es reserva el dret de prendre les mesures que consideri
oportunes per garantir el correcte desenvolupament de l’activitat.
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